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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Introdução

A proposta de regulamento diz respeito à simplificação das formalidades e condições para a 
matrícula de veículos a motor registados noutro Estado-Membro. Ela cinge-se às modalidades 
de um novo registo dos veículos, não se aplicando aos procedimentos iniciais de atribuição de 
matrícula a veículos num determinado Estado-Membro, nem ao registo de veículos a motor 
matriculados num país terceiro.

Neste âmbito preciso, a Comissão pretende reduzir e simplificar as atuais formalidades de 
registo, a fim de alcançar os seguintes objetivos básicos:

– garantir a livre circulação de veículos motorizados na União Europeia;

– reduzir os encargos administrativos para os cidadãos, as empresas e as autoridades de 
registo, em consonância com o Relatório de 2010 sobre a Cidadania da União, intitulado 
«Eliminar os obstáculos ao exercício dos direitos dos cidadãos da UE» (COM(2010)0603, de 
27 de outubro de 2010);

– garantir a segurança rodoviária;

– manter o combate às infrações e ao furto de livretes e de títulos de registo de propriedade de 
veículos, nos termos da Decisão 2004/919/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 2004, 
relativa à criminalidade automóvel com repercussões transfronteiras (JO L389, 30.12.2004, 
p. 28).

Para alcançar estes objetivos, a proposta visa:

– esclarecer em que Estado-Membro deve ser registado um veículo a motor objeto de 
transferência entre Estados-Membros, recorrendo ao conceito de "residência habitual", cujos 
critérios estão definidos no texto;

– definir um período harmonizado de seis meses, após o qual o titular de um certificado de 
registo que tenha mudado a sua residência habitual para outro Estado-Membro deve solicitar 
um novo registo;

– organizar a cooperação e o intercâmbio de dados entre as diferentes autoridades de registo 
através de meios eletrónicos;

– organizar o reconhecimento de documentos e de testes de controlo técnico provenientes de 
outro Estado-Membro;

– definir precisamente em que casos as autoridades de registo têm o direito de recusar o 
registo de um veículo a motor anteriormente matriculado em outro Estado-Membro.
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2. A vertente da proposta relacionada com "transportes"

O relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão que visa reduzir os encargos 
administrativos para os cidadãos e as empresas no domínio dos transportes. A Comissão dos 
Transportes e do Turismo já havia dado o seu parecer sobre as 20 principais preocupações dos 
cidadãos e das empresas da Europa em relação ao funcionamento do Mercado Único 
(2012/2044(INI)), frisando a sua posição sobre a simplificação do processo de transferência 
de veículos automóveis transfronteiras.

Daí que as alterações propostas pelo relator visem incorporar o parecer da comissão, 
centrando-se na simplificação dos procedimentos e, simultaneamente, garantindo o mais 
elevado nível de segurança rodoviária que for possível, motivo por que sublinha a necessidade 
da plena implementação dos princípios do Direito comunitário na área do registo de veículos 
automóveis em outro Estado-Membro.

O relator também reconhece o «Pacote relativo à Inspeção Técnica dos Veículos», proposto 
pela Comissão Europeia em 13 de julho de 2012, sublinhando a importância de uma 
abordagem coerente com esta proposta.

O relator congratula-se com o facto de os requisitos em matéria de proteção de dados pessoais 
terem sido devidamente atendidos na proposta e com a circunstância de várias garantias nesse 
domínio terem sido expressamente incluídos. No tocante ao parecer da Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados de 9 de julho de 2012, são avançadas outras especificações, que, na 
sua essência, visam clarificar a proposta da Comissão.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A livre circulação de mercadorias é 
uma pedra angular da União Europeia. 
Não obstante, os cidadãos da UE 
deparam-se com formalidades complexas, 
relacionadas, em especial, com a obtenção 
de um novo registo para os seus veículos 
em outro Estado-Membro, bem como com 
os respetivos custos adicionais. A 
simplificação da transferência de veículos 
automóveis transfronteiras implica a 
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plena aplicação dos princípios do Direito 
comunitário no domínio do registo de 
veículos automóveis em outro 
Estado-Membro e requer elevados 
padrões de segurança dos certificados de 
registo harmonizados, a fim de minimizar 
o risco de um novo registo de veículos 
furtados com certificados de registo 
falsificados.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Justificação

A presente alteração reflete o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo sobre as 
20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas da Europa em relação ao 
funcionamento do Mercado Único (2012/2044(INI)) e salienta a necessidade da plena 
aplicação da legislação da UE aplicável.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O registo de veículos a motor 
registados noutro Estado-Membro é 
dificultado pela sobrecarga de 
formalidades de registo nos 
Estados-Membros, em especial pela 
obrigação de apresentar estes veículos a 
ensaios complementares, a fim de permitir 
a avaliação do seu estado geral antes do 
registo ou para os identificar. Por 
conseguinte, é necessário reduzir essas 
formalidades a fim de garantir a livre 
circulação dos veículos a motor e reduzir o 
ónus administrativo para os cidadãos, as 
empresas e as autoridades de registo. Em 
especial para os cidadãos ou empresas que 
adquirem um veículo a motor registado 
noutro Estado-Membro, importa prever um 
procedimento de registo simplificado que 

(5) O registo de veículos a motor 
registados noutro Estado-Membro é 
dificultado pela sobrecarga de 
formalidades de registo nos 
Estados-Membros, em especial pela 
obrigação de apresentar estes veículos a 
ensaios complementares, a fim de permitir 
a avaliação do seu estado geral antes do 
registo ou para os identificar. Por 
conseguinte, é necessário reduzir essas 
formalidades a fim de garantir a livre 
circulação dos veículos a motor e reduzir o 
ónus administrativo para os cidadãos, as 
empresas e as autoridades de registo. Em 
especial para os cidadãos ou empresas que 
adquirem um veículo a motor registado 
noutro Estado-Membro, importa prever um 
procedimento de registo simplificado que 



PE494.831v02-00 6/18 AD\922640PT.doc

PT

inclua o reconhecimento de documentos e 
dos ensaios de inspeção técnica emitidos 
noutro Estado-Membro e que organize a 
cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes em relação ao 
intercâmbio de dados em falta.

inclua o reconhecimento de documentos e 
dos ensaios de inspeção técnica (como 
previsto pelo Regulamento n.º 2013/...xx 
relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques, pelo 
Regulamento n.º 2013/...xx relativo à 
inspeção técnica na estrada dos veículos 
comerciais que circulam na União e pela 
Diretiva 2013/...xx relativa aos 
documentos de matrícula dos veículos)
emitidos noutro Estado-Membro e que 
organize a cooperação administrativa entre 
as autoridades competentes em relação ao 
intercâmbio de dados em falta.

Justificação

A presente alteração visa estabelecer uma ligação com o pacote de propostas relativas ao 
controlo técnico que está atualmente em debate no Parlamento Europeu.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O registo de veículos a motor 
registados noutro Estado-Membro é 
dificultado pela sobrecarga de 
formalidades de registo nos 
Estados-Membros, em especial pela 
obrigação de apresentar estes veículos a 
ensaios complementares, a fim de permitir 
a avaliação do seu estado geral antes do 
registo ou para os identificar. Por 
conseguinte, é necessário reduzir essas 
formalidades a fim de garantir a livre 
circulação dos veículos a motor e reduzir o 
ónus administrativo para os cidadãos, as 
empresas e as autoridades de registo. Em 
especial para os cidadãos ou empresas que 
adquirem um veículo a motor registado 
noutro Estado-Membro, importa prever um 
procedimento de registo simplificado que 

(5) O registo de veículos a motor 
registados noutro Estado-Membro é 
dificultado pela sobrecarga de 
formalidades de registo nos 
Estados-Membros, em especial pela 
obrigação de apresentar estes veículos a 
ensaios complementares, a fim de permitir 
a avaliação do seu estado geral antes do 
registo ou para os identificar. Por 
conseguinte, é necessário reduzir essas 
formalidades a fim de garantir a livre 
circulação dos veículos a motor e reduzir o 
ónus administrativo para os cidadãos, as 
empresas e as autoridades de registo. Em 
especial para os cidadãos ou empresas que 
adquirem um veículo a motor registado 
noutro Estado-Membro, importa prever um 
procedimento de registo simplificado que 
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inclua o reconhecimento de documentos e 
dos ensaios de inspeção técnica emitidos 
noutro Estado-Membro e que organize a 
cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes em relação ao 
intercâmbio de dados em falta.

inclua o reconhecimento de documentos e 
dos ensaios de inspeção técnica emitidos 
noutro Estado-Membro e que organize a 
cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes em relação ao 
intercâmbio de dados em falta. Deve 
atribuir-se particular importância à luta 
contra a manipulação dos conta-
quilómetros e às repercussões desse 
problema na confiança dos consumidores 
no comércio transfronteiriço, bem como 
na segurança rodoviária.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O presente regulamento não deve 
enfraquecer importantes princípios e 
garantias no domínio da segurança 
rodoviária. As regras harmonizadas sobre 
a inspeção técnica dos veículos a motor e 
dos seus reboques são um elemento 
essencial para reduzir os encargos 
administrativos dos cidadãos e das 
empresas, garantindo o desenvolvimento 
dinâmico dos métodos de ensaio e do 
conteúdo dos testes. O reconhecimento 
mútuo de controlos técnicos entre os 
Estados-Membros exige definições 
comuns e normas de ensaio comparáveis, 
que sejam seguidas por todos os 
Estados-Membros.

Justificação

O procedimento de registo simplificado para veículos matriculados noutro Estado-Membro 
não deve pressupor um controlo técnico extraordinário, exceto num número de casos muito 
limitado e bem fundamentado. É, por isso, de extrema importância que as normas europeias 
sejam respeitadas e aplicadas por todos os Estados-Membros. Ver também: parecer da 
comissão sobre as 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas da Europa em 
relação ao funcionamento do Mercado Único (2012/2044 (INI)).



PE494.831v02-00 8/18 AD\922640PT.doc

PT

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O presente Regulamento deve ter 
em conta as disposições da Diretiva 
2011/82/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, pela 
qual se facilita o intercâmbio 
transfronteiriço de informações sobre 
infrações de tráfego em matéria de 
segurança rodoviária, de modo a permitir 
às autoridades dos Estados onde seja 
registado um veículo já registado o 
controlo de possíveis processos pendentes 
por infração de tráfego.

Justificação

Convém reforçar a proposta com elementos que melhorem a segurança rodoviária e a luta 
contra a impunidade dos infratores do código de estrada. Por isso, é pertinente prever no 
texto a possibilidade de as autoridades controlarem se o veículo em questão está isento de 
qualquer processo por infração de tráfego antes de o mesmo ser registado.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os Estados-Membros têm a 
obrigação de assegurar que as 
autoridades de registo automóvel 
cumpram as exigências do presente 
regulamento. Devem por conseguinte 
implementar os requisitos relativos ao 
reconhecimento mútuo e de intercâmbio 
eletrónico de dados.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável aos 
seguintes veículos:

1. O presente regulamento é aplicável ao 
registo dos seguintes veículos a motor:

Justificação

A presente alteração constitui uma clarificação da finalidade do regulamento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após o prazo de seis meses, o proprietário 
de um veículo registado e localizado 
noutro Estado-Membro tem sempre a 
possibilidade de solicitar o registo do seu 
veículo no Estado-Membro de residência.

Justificação

A presente alteração permite esclarecer as regras de registo, sempre que um cidadão tenha 
um veículo ao seu dispor no Estado-Membro de residência e outro veículo que fique noutro 
Estado-Membro.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O processo de recolha e tratamento de 
dados relativos aos elementos 
mencionados no primeiro parágrafo deve 
respeitar a legislação europeia e nacional 
relacionada com a proteção dos 
indivíduos no que diz respeito ao 
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tratamento de dados pessoais.

Justificação

A presente alteração tem como objetivo refletir o parecer da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados, de 9 de julho de 2012.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se a data para a inspeção técnica 
obrigatória seguinte tiver sido 
ultrapassada.

Justificação

Se a data para a inspeção técnica tiver sido ultrapassada, as autoridades de registo 
automóvel deve poder inspecionar o veículo a bem da garantia da segurança rodoviária.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – nº 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando um veículo registado noutro 
Estado-Membro é registado, a autoridade 
de registo automóvel competente comunica 
imediatamente esse facto à autoridade de 
registo automóvel competente do 
Estado-Membro em que o veículo tinha 
sido registado pela última vez, em 
conformidade com o artigo 7.°.

5. Quando um veículo registado num 
Estado-Membro é registado novamente 
noutro Estado-Membro, a autoridade de 
registo automóvel competente comunica 
imediatamente esse facto à autoridade de 
registo automóvel competente do 
Estado-Membro em que o veículo tinha 
sido registado pela última vez, em 
conformidade com o artigo 7.°.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se não for apresentado um seguro 
automóvel de responsabilidade civil, que 
constitua porém um requisito prévio para 
efeitos da matrícula do veículo;

Justificação

O seguro automóvel de responsabilidade civil contribui decisivamente para a proteção das 
vítimas de acidentes rodoviários na Europa e, naqueles países em que este princípio está 
consagrado na respetiva constituição, deve continuar a constituir um requisito prévio para a 
matrícula de um veículo.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Os documentos de registo do veículo 
são roubados, a menos que o titular do 
certificado de matrícula possa demonstrar 
claramente a propriedade do veículo;

(ii) Os documentos de registo do veículo 
são perdidos ou roubados, a menos que o 
titular do certificado de matrícula possa 
demonstrar claramente, seja a propriedade 
do veículo, seja o facto de se tratar do 
legítimo detentor dos documentos de 
registo do veículo;

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que o detentor legítimo dos documentos de registo pode 
não coincidir, do ponto de vista legal, com a pessoa do proprietário do veículo, o qual só 
assim, com base na demonstração inequívoca da sua situação, pode evitar uma decisão de 
indeferimento por parte das autoridades.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) A data para a inspeção técnica 
obrigatória seguinte tiver sido 

Suprimido
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ultrapassada.

Justificação

Esta alteração deve ser vista conjuntamente com a alteração ao artigo 4.°. Nestes termos, a 
autoridade de registo deve poder inspecionar o veículo, se a data para a inspeção técnica 
obrigatória seguinte tiver sido ultrapassada.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Os documentos de registo do veículo 
são roubados, a menos que o titular do 
certificado de matrícula possa demonstrar 
claramente a propriedade do veículo;

(ii) Os documentos de registo do veículo 
são perdidos ou roubados, a menos que o 
titular do certificado de matrícula possa 
demonstrar claramente a propriedade do 
veículo ou que é o legítimo detentor dos 
documentos de registo do veículo;

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que o detentor legítimo dos documentos de registo pode 
não coincidir, do ponto de vista legal, com a pessoa do proprietário do veículo, o qual só 
assim, com base na demonstração inequívoca da sua situação, pode evitar uma decisão de 
indeferimento por parte das autoridades.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 7 – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adota atos de execução 
destinados a estabelecer os procedimentos 
comuns e as especificações para a 
aplicação informática referida no n.º 2, 
incluindo o formato dos dados trocados, os 
procedimentos técnicos para a consulta 
eletrónica e o acesso aos registos 
eletrónicos nacionais, os procedimentos 
para o acesso e os mecanismos de 

4. A Comissão adota atos de execução 
destinados a estabelecer os procedimentos 
comuns e as especificações para a 
aplicação informática referida no n.º 2, 
incluindo o formato dos dados trocados, os 
procedimentos técnicos para a consulta 
eletrónica e o acesso aos registos 
eletrónicos nacionais, os procedimentos 
para o acesso e os mecanismos de 
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segurança. Esses atos de execução devem 
ser adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 12.º, 
n.º 2.

segurança.

A Comissão deve também proceder à 
avaliação regular da adequação das 
medidas de segurança relacionadas com a 
proteção dos dados pessoais objeto de 
intercâmbio, tendo em conta o progresso 
tecnológico e a evolução dos riscos. A 
Comissão adota atos de execução para 
atualizar as medidas de segurança, 
sempre que necessário.
Esses atos de execução devem ser adotados 
nos termos do procedimento de exame a 
que se refere o artigo 12.º, n.º 2.

Justificação

A presente alteração tem como objetivo refletir o parecer da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados, de 9 de julho de 2012.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Distribui veículos ou presta serviços de 
reparação, manutenção ou de ensaio de 
veículos;

(b) Constrói, distribui veículos ou presta 
serviços de reparação, manutenção ou de 
ensaio de veículos;

Justificação

Cumpre integrar no presente número as atividades dos construtores, porquanto essas 
atividades necessitam igualmente de um registo profissional, do mesmo modo que as outras 
atividades mencionadas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Possui boa reputação e a capacidade 
profissional exigível.

(c) Possui a capacidade profissional 
exigível.

Justificação

A reputação constitui um critério de avaliação subjetivo, que não deve constar de um 
regulamento.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O prazo de validade dos certificados 
de matrícula profissionais para veículos 
automóveis não deverá exceder 3 meses. A 
validade dos certificados expira, logo que 
um dos critérios enumerados no n.º 1 do 
presente artigo deixe de ser cumprido.

Justificação

O prazo de validade dos certificados de matrícula profissionais para veículos automóveis 
deve ser considerado um assunto demasiado importante para ser determinado por via de atos 
delegados.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 8 – nº 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota atos de execução 
para estabelecer o formato e o modelo do 
certificado de matrícula profissional.

Suprimido

Esses atos de execução devem ser 
adotados nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 12.º, n.º 2.
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Justificação

O formato e o modelo do certificado de matrícula profissional estão previstos na Diretiva 
1999/37/CE. Assim, cumpre tratar este aspeto no âmbito da revisão dessa diretiva 
(atualmente em discussão no Parlamento Europeu e no Conselho) e não no presente 
regulamento.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As disposições do presente artigo 
não se aplicam às atuais regras nacionais 
atinentes aos registos temporários e 
profissionais.

Justificação

O âmbito de aplicação do presente regulamento é definido pelo conceito de novo registo de 
um veículo automóvel em outro Estado-Membro. Este aspeto visa tornar claro que as 
disposições nacionais aplicáveis aos registos temporários e profissionais não são afetadas.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As autoridades responsáveis pelo 
registo automóvel devem facilitar o acesso 
público às normas que regem o 
tratamento de dados relativos ao registo 
dos veículos, incluindo as informações 
relativas aos respetivos prazos de 
conservação e as informações necessárias 
previstas nos artigos 10.º e 11.º da 
Diretiva 95/46/CE.

Justificação

A presente alteração tem como objetivo refletir o parecer da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados, de 9 de julho de 2012.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 11 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 10.º é conferida à Comissão por um 
período de tempo indeterminado, a partir 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 10.º é concedida à Comissão por um 
período de cinco anos, a partir da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.
A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar, nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A partir do momento em que esse 
relatório tenha sido elaborado, a 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por prazos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem, pelo menos, 
três meses antes do final de cada 
prorrogação.

Justificação

A presente alteração reflete a posição habitual do Parlamento, segundo a qual a delegação 
não deve prolongar-se por um período de tempo indeterminado, devendo a Comissão prestar 
informações sobre o modo como usou os seus poderes, antes de se ponderar qualquer 
prorrogação.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
avaliação do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de [quatro anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento].
A Comissão apresenta, se necessário, as 
propostas adequadas com vista à alteração 
do presente regulamento e o alinhamento 

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
avaliação do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de [dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento].
A Comissão apresenta, se necessário, as 
propostas adequadas com vista à alteração 
do presente regulamento e o alinhamento 
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de outros atos da União, em especial tendo 
em conta as possibilidades de 
prosseguimento da simplificação 
administrativa para os cidadãos e as 
empresas.

de outros atos da União, em especial tendo 
em conta as possibilidades de 
prosseguimento da simplificação 
administrativa para os cidadãos e as 
empresas.

Justificação

Reduzir o período de espera da apresentação de um relatório ao Parlamento e ao Conselho 
por parte da Comissão reforçará o controlo legislativo.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
avaliação do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de [quatro anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento]. 
A Comissão apresenta, se necessário, as 
propostas adequadas com vista à alteração 
do presente regulamento e o alinhamento 
de outros atos da União, em especial tendo 
em conta as possibilidades de 
prosseguimento da simplificação 
administrativa para os cidadãos e as 
empresas.

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
avaliação do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de [quatro anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento]. 
O relatório contém, nomeadamente, 
informações relativas à respetiva 
implementação nos diferentes 
Estados-Membros. A Comissão apresenta, 
se necessário, as propostas adequadas com 
vista à alteração do presente regulamento e 
o alinhamento de outros atos da União, em 
especial tendo em conta as possibilidades 
de prosseguimento da simplificação 
administrativa para os cidadãos e as 
empresas.
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